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Intresset för att tävla är 
stort. Båda tävlings- 
klasserna på 
årsmöteshelgen är 
fulltecknade.

Intresset är stort för 
smidestävlingen som hålls 
på årsmötet på Solvalla den 
23–25 mars. Båda klasserna är 
fulltecknade. 

Tanken med tävlingen är att 
den ska vara lärorik.

– Vi vill fånga upp ett intresse 
och få nya personer som ald-
rig tävlat förut att testa på och 
fastna för det, säger Thomas 
Estrin i tävlingskommittén, 
som gläder sig åt intresset.

– Det är blandat med del-
tagare, både erfarna som tävlat 
mycket och sådana som aldrig 
tävlat, säger han. 

Domare i tävlingen blir de 
båda landslagsveteranerna, 
Rickard Svärd och Martin 
Roos. I bildserien här intill 
visar Rickard Svärd hur han går 
till väga när han gör en late-
ral extension-sko.
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Laddat  
för lärorikt 
tävlande

08.00  Registrering i hotellets lobby
09.30 Ordförande Mats Holmstedt hälsar 
  alla välkomna i föreläsningssalen
09.35 Veterinär Ove Wattle föreläser 
10.30 Paus
11.00 Ove Wattle fortsätter
12.15 Lunch
13.30 Svante Båth & Stefan Hultman  
14.30 Paus
14.50 Båth och Hultman fortsätter
16.00 Mats Holmstedt avslutar dagen
16.30 Clinic, domarna skor 

09.00 Rose-Marie Clark, fölkorrigering
10.00 Paus
10.30 Rose-Marie Clark fortsätter
11.30   Avslutning
11.30 Lunch
12.30 Smides- och skoningstävling börjar
12.30 Prova på att köra travhäst
16.30 Aktiviteter upphör, fortsatt mingel  
 med utställare
17.30 Utställningarna stänger
19.00 Samling inför festmiddagen
19.30 Vi sätter oss till bords

09.30 Rose-Marie Clark expert på 
 fölkorrigering föreläser
 Träffa styrelsen
11.00 Årsmöte hålls
13.00 Avslutning

Fredag 23 mars Lördag 24 mars Söndag 25 mars

Årsmöteshelgen  
– hela programmet 

timme för timme
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Såhär Ska det Se ut! Hovslagar-
mäster Rickard Svärd, som 
tillsammans med Martin Roos 
agerar domare på årsmötestäv-
lingarna bjuder här på en 
bildserie över hur han gör en 
lateral extension-sko. Det är en 
av de skor som ska smidas på 
smidestävlingen på årsmötet.
Så här gick Rickard tillväga.
 Foto: Rickard Svärd

Martin Roos och Rickard Svärd



Mark Watson talade 
om vardagsskoning

Lördagen den 3 februari höll 
Mark Watson en clinic om 
vardagsskoning. Han pratade 
om hur viktigt hovslagarens 
arbete är för hästarna. 

– Han talade om vikten av 
att titta på helheten så att vi 
ser på hela hästen. Han menar 
att vi ska sträva mot att ha ett 
samarbete mellan hovslagare, 
ryttare, tränare och veteri-

närer så att man blir ett team 
kring hästen. Och att vi även 
tittar på hästarna i rörelse 
så att vi tar hänsyn till hur 
hästen rör sig. Vi kan ju hjälpa 
till med mycket av det med  
våra beslag, säger Gabriella 
Larnebring.

Gabriella Larnebring gjorde 
delar av sin praktik hos Mark 
Watson i England och det är 

första gången hon anordnar 
ett event som det här.

– Jag flyttade till den här 
gården i maj. Jag har länge 
tänkt att jag vill bjuda hit 
Mark, för att jag tycker att 
han är fantastisk. Han är 
min mästare och han är en 
fantastisk föreläsare. Jag kände 
att jag ville ge tillbaka till 
Hovslagarsverige genom att 
bjuda hit honom.

Veterinär på plats var från 
universitetsdjursjukhuset vid 
SLU i Uppsala.

Titta inte bara på hoven utan på hela hästen. Den 
uppmaningen riktade Mark Watson till sin publik på 
Krusenbergs gård.

Vardagstips. Mark Watson talade om vikten av att se till hela hästen. Foto: SHF

Hela  landslaget klart
Nu står det klart vilka 
som åker till Stoneleigh 
i England i höst för att 
representera Sverige  
i EM i hovslageri. 

Resultat
Landslaget:
1. Per Nilsson
1. Rickard Svärd
3. Martin Bruks
4. Simon Bodner
5. Tobias Nilsson (reserv)
Lärlingslandslaget
1. Linus Lundgren
2. Christoffer Asklöf
3. Jonatan Olsson
4. Elias Hasselgren
5. Johannes Sandsten    
    Atlasson (reserv)

Werkmanclinicen  lockade 85 personer

Foto: Elin Bäcklund

I heltluften. Henrik Jansson jobbar för fullt i smedjan på Krusenbergs gård. Foto: SHF

SHF-medlemmar: 
20% rabatt! 

Åtta lyckliga vinnare och två 
reserver har kämpat till sig en 
plats i landslaget. Uttagningen 
gjordes i smedjan på Gabri-
ella Larnebrings Krusenbergs 
gård utanför Uppsala freda-
gen den 2 februari.

Domare var Mark Watson 
från England. 

– Det är jämnt i toppen. 
Det skiljer inte många poäng 
mellan dem som är bäst. Per 
Nilsson och Rickard Svärd 
som vann klassen Open hade 
exakt samma poäng och de-
lade på förstapriset, berättar 
Gabriella Larnebring. 

– Mark var helt fantastisk. 
På varje bedömningspunkt 
skrev han en kommentar där 
han gick igenom med varje 
tävlande varför de fick just de 
poängen, så han har varit helt 
makalös när det gäller just 
bedömningen.

Från de tävlande har hon 
bara fått positiva kommen-
tarer.

– Alla har varit jätteglada 
och imponerade av gården 
och lokalerna. Det känns 
jättekul! Verkligen, säger 
Gabriella Larnebring. 

Deltagarna har bott på 
Krusenbergs herrgård. Där 
avnjöts middag på fredag-
kvällen och lunch på lörda-
gens clinic. 

– Det känns som om många 
var inspirerade efteråt. Jag 
hoppas att det kan bli fler 
sådana  här tillställningar. 
Det kan vara en kurs eller nåt 
så att vi kan samlas, att vi får 
träffas och utbyta erfarenhet-
er och lära oss av varandra.

Totalt 21 personer tävlade 
om en plats i landslaget.

Uttagningen ordnades av 
SHF, Gabriella Larnebring 
och Magnus Smederöd och 
sponsrades av Mustad, NAF 
Sweden, Bodner Tools och 
Hippocrates.

Hästarna kom från Mälar-
höjdens ridskola.   

 Lisa Olsson 

Simon BodnerSponsorer 
SHF:s event på Krusenbergs gård

Kenneth Mårtensson Gabriella Larnebring

Smedjan på Krusenbergs gård. Laguppställning.

“Alla har varit glada 
och imponerade av 

gården och lokalerna. 
Det känns jättekul. 

Verkligen!”
 Gabriella Larnebring

Foto: G
abriella Larnebring

Foto: G
abriella Larnebring



Kontaktuppgifter till styrelsen:
www.hovslagareforeningen.

se/styrelse

Mejla styrelsemedlemmar:
förnamn.efternamn 

@hovslagareforeningen.se

Öppna Svenska mästerskapet  
i hovslageri 2018 hålls den 6–9 
juni. Även i år håller vi till bred-
vid slottet på Strömsholm. 

Tävlingarna hålls i samband 
med Nationaldagstävlingarna 
som i år firar 100 år, och detta 
kommer vi givetvis att fira.

Ardenner och en nyhet
Som vanligt kommer vi att 

ha tre olika divisioner. Det blir  
en Open/SM-klass, en mellan-
klass och en debutantklass.

Och självklart kör vi en ar-
dennerskoning där lagen 
består av fyra personer som  
skor en hov var.

Nytt för i år är en klass där 
den tävlande själv väljer vilka 
två skor man vill smida. 

Skorna ska smidas på tid, och 
tiden man får på sig i klassen 
beror på vilken ålder den del-
tagande har. Är man till exem-
pel 52 år får man 52 minuter på 

sig. Innan start ger deltagaren 
domarna en ritning med de-
taljerade mått på skorna som 
ska smidas. 

Håll utkik framöver
Domare under årets SM-täv-

lingar är Jonathan Nunn, Fwcf.  
England och Julia Cheney, 
Awcf.  Norge.  

Debutantklassen bedöms av 

Rickard Svärd och Peter Sand-
berg, Sverige.

Skorna som ska smidas kom-
mer att publiceras i samband 
med Nordiskt mästerskap i 
Herning i Danmark den 8–10 
mars.

Mer information om hur man 
anmäler sig kommer senare. 

Välkomna till Strömsholm!
 Magnus Smederöd

Boka 6-9 juni för SM

Lär dig mer. Under våren 
kommer Svenska Hovslagare-
föreningen i samarbete med 
företaget Brandfast, Svensk 
Galopp och Brandts hästskor 
vid flera tillfällen att hålla en 
kurs som rör regler kring heta 
arbeten. 

Från 1 oktober 2017 infördes 
en förenkling kring tillstån-
den för dessa arbeten. 

Kursen handlar om de nya 
förenklade reglerna och är 
endast öppen för hovslagare 
och stallägare. 

Kurser kommer att hållas på 
flera platser runt om i landet. 
Håll utkik på vår hemsida, 
www.hovslagareforeningen.se 
och på vår facebook-sida. Där 
kommer mer information om 
platser och anmälan. 

Alla får egen 
inloggning  
till hemsidan

Vad tycker du att vi ska skriva om? 
Skicka tips eller önskemål till:

redaktionen@hovslagareforeningen.se
Senaste nyheterna hittar du på: 
www.hovslagareforeningen.se

I början av juni är det 
dags för SM i hovslageri. 
En nyhet i år är en klass 
där man själv väljer vilka 
skor man vill smida.

Kurs kring nya förenklade 
regler om heta arbeten

Chans att gå 
block 4 och 7
under våren
FortbiLdning. Följande 
delar av Fortbildningen  
arrangeras i vår. Anmäl 
ditt intresse till kansliet.

Förkunskapskrav: du 
måste har gått block 1 för 
att kunna anmäla dig till 
nedanstående block:
l Den 5–7 april 2018 

anordnas block 7, hovsjuk-
domar i Uppsala.
l Den 9–10 juni 2018 

(preliminärt datum)  
anordnas block 4 fölkor-
rigering i Uppsala.

Blocken genomförs när 
minst tio anmält sig.

Har du funderingar på 
att gå hela fortbildningen 
planerar vi att ha en ny se-
rie med start hösten 2018 
(block 1). Anmäl redan 
nu  till kansliet om du är 
intresserad.

För mer information läs 
under fliken ”Utbildning” 
på hemsidan eller kontakta  
Michael Knap, michael.
knap@hovslagareforenin-
gen.se eller 0709–47 98 56.
 Michael Knap

Ordförande
Smederöd 
tackar för sig  
nyvaL. Magnus Smederöd 
avgår som ordförande i 
SHF.  Smederöd har sedan 
i somras tagit paus från 
sitt uppdrag och har nu 
bestämt sig för att inte 
komma tillbaka. Han 
kommer dock fortfarande 
att vara kvar i tävlingssek-
tionen. 

www.hovSLagareForeningen.Se  
SHF jobbar just nu med några 
förändringar på hemsidan. 
Framöver ska medlemmar 
kunna logga in och se sidor 
och information som enbart 
är till för er. Även tjänsten 
”sök hovslagare” ska bli mer 
kundanpassad och enklare  
för hästägarna att söka i.

Förra årets vinnare.  Från vänster Simon Bodner, som 
vann, Per Nilsson 2:a, Martin Roos 3:a, Rickard Svärd 4:a och 
Martin Bruks, som kom på femte plats.   


